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Data for Humlevænget 

Rækkehusbebyggelse med 34 blokke  i 2 etager 
Opført 1941-43

Adresse: Veksøvej 91-169, 70-158
Boeslundevej 17-83, 22-120
Smørumvej 1-195
Vallekildevej 2-114
Nordrupvej 1-83
Bjernedevej 46-110

2700 Brønshøj, Københavns Kommune

Lejlighedstyper: 35 stk 2 vær + 1 kam 71 m2

306 stk 2 vær + 2 kam 74-80 m2

19 stk 3 vær 73 m2

12 stk 3 vær + 2 kam 89 m2

22 stk 2 vær + 2 kam 110 m2



Analysens formål

Fremtidssikringsanalysen er et idékatalog, som i sammenhæng
med 3-årigt bygningseftersyn og langtidsbudgettet kan give
beslutningstagere et overblik over de problematikker og mulighe-
der, som bebyggelsen rummer, og give basis for en langsigtet
strategi for bebyggelsens udvikling.

Boligafdelingens fremtidige udvikling er ikke kun afhængig af
de enkelte bygningsdeles tekniske tilstand. Den er også afhæn-
gig af forandringer i det omgivende samfund. Dette gælder
f.eks. de stigende krav til boligernes indretning og størrelse, som
velstandsudviklingen har bevirket, samt beskæftigelsen og
befolkningsudviklingen.

Det er vigtigt at holde sig disse overordnede forhold for øje, når
vedligeholdelsesopgaverne skal planlægges, da der ofte træffes
ubevidste valg, som efterfølgende låser bebyggelsens funktioner
i mange år fremover.

Nærværende fremtidssikringsanalyse er udarbejdet for at give
både afdelingsbestyrelsen et værktøj til at prioritere de kommen-
de års forbedringsarbejder og organisationsbestyrelsen et værk-
tøj til at kunne prioritere eventuel støtte til disse. Analysen skal
være med til at give beslutningstagerne et overblik over de
problematikker og udviklingsmuligheder, som bebyggelsen
rummer.

Der er tale om et overordnet værktøj udarbejdet på baggrund af
det foreliggende tegningsmateriale og erfaringer med renovering
og omdannelse af tidssvarende boligbebyggelser. Der er ikke
foretaget tekniske undersøgelser eller undersøgelser af eventuel-
le særlige klausuler, som bebyggelsen måtte være underlagt.
Overslagene er ligeledes erfaringstal, der skal betragtes som vej-



Boligefterspørgslen i hovedstadsregionen er stor - med en højere
efterspørgsel efter gode, store boliger end små og utidssvarende.
I dag er regionen centrum for næsten 40% af samfundets vækst,
og ca. en million af Danmarks arbejdspladser er placeret i regio-
nen. Både Hovedstadens Udviklingsråd, Københavns Kommune
og Landsplanafdelingen under Miljøministeriet forventer, at
denne udvikling fortsætter i en overskuelige fremtid. 

I visse dele af Danmark har de almene boligorganisationer ud-
lejningsvanskeligheder. Den generelle efterspørgsel på boliger i
hovedstadsregionen ser dog ud til at fortsætte fremover, og der
er derfor ingen forventning om, at lignende vanskeligheder i be-
tydeligt omfang  vil opstå i hovedstadsområdet. Det kan dog
ikke udelukkes, at dyre og utidssvarende boliger her og der kan
få udlejningsproblemer.

I hovedstadsregionen vil det fortsat være billigere at bo i en
ældre almen lejebolig end i en tilsvarende andels- eller ejerlej-
lighed. Ydermere vil forskellen i huslejen mellem nyopførte
lejeboliger og ældre lejeboliger af samme størrelse være stor.
Dette betyder, at de billigste boliger i regionen vil være ældre
almene boliger - med mulighed for store forbedringer uden, at
huslejen derved kommer til at overstige de øvrige boligalternati-
ver. Man skal dog være opmærksom på de ændrede konkurren-
ceforhold pt., hvor flekslån og afdragsfrie lån nedsætter kapita-
ludgifterne på ejer- og andelsboliger i forhold til de almene
boliger.

Større individualitet
Forbrugs- og livsstilsmønsteret i samfundet går mod mere
individualitet og mindre ensartethed. Dette afspejler sig også i
nyere boligers udformning og planløsning. Førhen var stuen
boligens centrale samlingspunkt. Denne er nu blevet erstattet af
køkken/alrummet. Om ti år kan det meget vel være, at det igen



undersøgelse udarbejdet af By-og-Byg og Amternes og Kom-
munernes Forskningsinstitut viser, at især yngre mennesker er
interesseret i at bo i almene boliger, hvis råderetten øges.

Bo-miljø 
Gode altaner og haver samt fællesområder øger antallet af ude-
opholdstimer og vil være et væsentligt gode for folk i storbyen.
Dette styrker kontakten til naboer og derigennem det sociale liv
i afdelingen. Det er desuden med til at øge sammenholdet og
trygheden. Undersøgelser peger på, at en blandet beboersam-
mensætning øger den sociale bæredygtighed. Er beboersammen-
sætningen for ensartet, afskærer man andre grupper fra at delta-
ge i, og præge, det sociale liv i boligområdet.

Bo-miljøet afhænger også af, at alle beboere har lige mulighed
for at bevæge sig ubesværet rundt i boligområdet. I den forbin-
delse skal det fremhæves, at niveaufri adgangsforhold og eleva-
torer i dag er et krav ved alle nyopførelser. Dette skyldes, at det
ikke kun er en stor hjælp for kørestolsbrugere, men også for
ældre, børnefamilier m.fl. 

Herudover har boligernes indretning og rumlige forløb en bety-
delig indvirkning på boligens kvalitet. Rummenes størrelser og
placering i forhold til hinanden afgør, hvorvidt en bolig opleves
som meget rummelig eller som lidt klemt. De funktionelle krav 
til husets køkken og bad har ændret sig meget i årenes løb,
ligeledes forholder det sig med kravene til komfort og indekli-
ma.

Fordi køkken og bad har stor betydning for boligens daglige
funktion, bliver begge rum i dag vægtet meget højt i en samlet
vurdering af boligens brugsværdi. Det er derfor ofte nødvendigt
at lægge vægt på opdatering af både køkken og baderum, samt
af boligens rumfordeling, når man ønsker at opgradere boligen



Bydelen
Humlevænget fremhæves i Københavns Byatlas over Husum
med sit karakteristiske vejforløb, fine havedannelse og gen-
kendelige retningsbrud i den ellers stringente omkringliggende
bebyggelse som “en af områdets karakterfulde bebyggelser”.
Bydelen består overvejende af udstrakte villaområder og få men
sluttede etagehusbebyggelser samt store sammenhængende
friområder. I brydningszonerne mellem disse elementer opstår
bydelens markante rumlige træk.

Husum Vænge og Glumsøparken ligger som en kile ned gennem



Bebyggelsen markerer med sine to etager et skalaskift fra de
høje etagebebyggelser mod nord til de omkringliggende etplans-
huse mod syd.

Området er velforsynet med hensyn til offentlig trafik. Islev
station ligger tæt på, og herfra går der tog og bus. 
Hvad angår indkøbsmuligheder er der et varieret udbud, og de
lokale småbutikker er med til at give området liv og præg.
Af Husums kulturelle tilbud og fritidsaktiviteter kan især bold-
klubben med boldbaner fremhæves som værende meget aktiv.
Klubben virker med sine faciliteter også som en social genera-
tor, der  tiltrækker udefrakommende gæster. Herudover findes
en del andre sportsaktiviteter. Biblioteket er ligeledes en nævne-
værdig lokal institution, som har flere forskellige arrangementer,
og naboen Lollikhuse’s beboerorganisation kan nævnes som en
vældig god og aktiv “ældreforening”.

Både børnehaver, heriblandt en halvdags institution beliggende i
selve bebyggelsen, og skoler er tæt på, og man anser generelt
området for meget børnevenligt med undtagelse af områder,
som ligger lige op til de mere trafikerede veje. 

Der er en tendens til, at antallet af biler vokser i området, da
flere og flere husstande som minimum har én bil. Dette afspejles
også i en parkeringsproblematik i området, som dog endnu ikke
er så slem, at beboerne vil ofre nogle af de grønne områder på at
etablere flere parkeringspladser.

Vejene lige omkring Humlevænget er dog fri for tung trafik,
hvilket er medvirkende til, at alle beboere, ung som gammel,
føler sig sikre. Dette er især et vigtigt punkt for ældre og børne-
familier. I øjeblikket bor der ca 245 børn i Humlevænget, og
bebyggelsen anses for at være meget børnefamilie-venlig. Ved
at holde sig de børnevenlige værdibegreber for øje og udbygge



røde tegltage, der har forskellige længder og forløb. Stokkenes
karakteristiske retninger og til tider svungne forløb er et fint
spor fra datidens omtanke for det “nære uderum”, som indbyder
mere til ophold end til gennemkørsel.

Arealerne mellem bebyggelsen er veldisponerede med private
haver og små grønne fællesarealer, som både giver lys og luft i
bebyggelsen, samtidig med, at de giver plads til børnenes lege-

faciliteter.

Boligtyper
Bebyggelsen består hovedsageligt af 2-, 3- og 4-rums boliger på
mellem 70 og 80 m2. Beboersammensætningen er meget varieret
og fordeler sig over flere generationer. Efter nutidig standard er
boligerne for små til at rumme børnefamilier og for utidssvaren-
de til at være gode ældreboliger, især hvis man er gangbesværet.



Afdelingens økonomi

Den gennemsnitlige husleje er for 2004-05 budgetteret til 584
kr. pr. m²  pr. år. Ifølge KAB-statistikken 2004 er den gennem-

snitlige husleje for rækkehuse fra samme periode på 501 kr. pr.
m²  pr. år. (se bilag IV - Udskrifter fra KAB´s statistik). Men
selvom huslejen er relativ høj, er den dog kun på 2/3 af husleje-
niveauet for moderne nybyggeri.

Med de skitserede forbedringsarbejder, der vil bringe boligerne
op på et tidssvarende niveau, vil ejendommen stige i værdi.
Dette giver mulighed for en fornuftig finansiering med ralkredit-
lån med lang løbetid, og Humlevænget har en stabil økonomi
med et finansielt råderum, der gør det muligt at finansiere selv
meget omfattende ombygnings- og forbedringsarbejder.



peges der på betontrapperne og baldakinerne ved indgangene.
Der er udført prøver på renovering og fornyelse af betontrapper
og baldakiner som grundlag for beslutning om arbejdernes
gennemførelse.

Humlevængets aktuelle attraktionsværdi 

I skemaet vises hvilke brugergrupper, som ejendommens nu-
værende udformning kunne have attraktionsværdi for. Skemaet
er opdelt i fem brugergrupper. Pointgivningen er sket i samar-
bejde med Humlevængets afdelingsbestyrelse under en almen
debat om bebyggelsens attraktionsværdier.

Pointene angiver, i hvor stor grad boligen lever op til de 5
brugergruppers behov. 0 er den laveste score, 5 den mellemste,
mens 10 er den højeste. Det skal understreges, at den pointscore,



Adgang til bolig 10 10 10 5 0

Boligens størrelse og
indretning 10 10 5 10 5

Huslejeniveau 5 10 10 10 10

IT/ TV & TLF 10 10 10 10 10

Fællesarealer 10 10 10 10 10

Områdets faciliteter 5 10 10 5 5

 Grønne områder 10 5 5 10 10

Score (max 80 point) 70 75 70 70 55

Scoren er et forsøg på en objektiv vurdering af hvilke bruger-
grupper, ejendommens nuværende stand vil kunne appellere til. 

Scenarier for fremtiden

Hvad sker der, hvis vi ikke gør noget?
Hvis afdelingen fortsætter som i dag med en høj standard på
vedligeholdelse og renholdelse, men uden at tænke i mere gen-
nemgribende forbedringer, vil den almindelige samfundsudvik-
ling overhale bebyggelsen.

Boligerne er relativt små med forholdsvis utidssvarende køkke-
og badefaciliteter. 



Forslag til forbedringer og omdannelsestiltag

De bedst fungerende boligområder giver plads til alle beboerty-
per, både unge enlige eller par, familier og ældre. Der bør derfor
være boliger, der er store nok til at rumme børnefamilier. Dette
kan ske gennem lejlighedssammenlægninger eller udvidelser.
Generelt vil alle boligerne vinde ved ændring af rumfordelingen
og udvidelse af køkken- og badefaciliteterne, men Humlevæn-
gets rækkehuse vil altid være vanskeligt tilgængelige for
kørestolsbrugere og gangbesværede.

Der er, som bilag, vedlagt idéforslag til mulige ændringer af
udvalgte boligtyper.

Udeområderne
Bebyggelsen har standardløsninger for terasseoverdækninger,
skure og hegn mellem haver.
På nuværende tidspunkt er der i samarbejde med en landskabs-
arkitekt et friareal-projekt igang, og endvidere er der nedsat en
arbejdsgruppe, som står for fornyelsen af områdets legefacilite-
ter, så der er fokus på udeområderne.  



Man kunne overveje at genprivatisere haveområderne ved gavl-
lejlighederne, da de sjældent udnyttes som fælles friarealer og
derved udgør en unødvendig driftsudgift. 

For at undgå en “gyde- dannelse” på stierne kunne man beslutte
en maksimal hækkehøjde, som både tilgodeser privatlivet i
haverne og som udsynet på de offentlige stier. Det primære mål
er at aktivere de ubrugte arealer, således at både brugere og
forbipasserende får glæde af dem. 

Erhvervslejemålene
Butikkerne er alle udlejet, og der er p.t. ingen tegn på, at er-
hvervslejemålene ikke vil kunne lejes ud i fremtiden.

Beboerlokaler og ejendomsmesterfaciliteter



typer: A, B, C, D og F (se bilag I - Humlevængets oversigtsplan).

Generelt for alle boliger anbefales det, at der gives mulighed for
udvidelse og forbedringer af køkken- og badefaciliteter samt
ændring af rumopdelingen, så rummene bliver større og dermed
mere tidssvarende. Den fysiske ændring af boligens indretning
vil være at sammenlægge små kamre til rimelige værelser. 

I stueetagen kan der, ved at åbne helt eller delvist op mellem
køkken og opholdsrum, indrettes et større og tidssvarende køk-
ken samtidig med, at man opnår en rummelig kvalitet med et
relativt stor og gennemlyst opholdsrum, der også kan indrettes
som et aktivt alrum.

I kældrene kan der opnås en bedre rummelighed ved at nedlægge
væggene ind til det oprindelige vaskerum (se bilag II).

Køkkener
En køkkenrenovering, som lægger vægt på mere end blot en
fornyelse af køkkenets funktionelle elementer, men også en
fornyelse af rummets brugbarhed, kan resultere i, at køkkenet får
en hel ny rolle i huset. 
Ved at åbne op mellem køkkenet og tilstødende rum opnås et
alrum, som kan varetage helt nye funktioner. Alrummet fungerer
ofte som samlingspladsen i et hjem og som stedet, der sluser
beboeren ind i det private inderum fra det offentlige uderum.
Selvom man skaber et alrum, er køkkenet stadig et arbejdsrum,
som bruges hver dag flere gange om dagen, og det har ofte et



uhøjtideligt præg, netop fordi det bliver brugt af alle husets
beboere. 

Et køkken kan renoveres på mange økonomiske niveauer, lige
fra eksklusive designerkøkkener monteret af håndværkere til
over 200.000 kr. til gør-det-selv-køkkener, som beboerne selv
står for monteringen af, til 15-20.000 kr. I prisoverslaget er et nyt
køkken prissat til 70.000 kr 

Baderum
Baderummene er generelt små og utidssvarende. En væsentlig
forbedring af boligen vil derfor være, at der etableres nye og
større badeværelser. I de fleste boliger vil det være naturligt at
udvide badeværelset på 1. sal og sammenlægge de små kamre til
1 værelse - (se bilag II - Type A, B og C forslag 1). Hvis man
ikke ønsker at udvide bade faciliteterne i forbindelse med værel-
serne på 1. sal, så er det også muligt at etablere et tidssvarende
badeværelse i kælderen (se bilag II - Type F forslag 1). 

Der foreligger godkendte forslag til indretning af nyt badeværel-
se i kælderen. 

Ved radikale ændringer af boligens indretning vil også en pla-
cering af badefaciliteterne i stueetagen være en god løsning (se
bilag II - Type D forslag 1 og 2). 

I prisoverslaget er et nyt badeværelse prissat til 165.000 kr. 

Udvidelse inden for boligens rammer
I de boliger, hvor kælderen ligger højt i forhold til det omgiven-
de terræn, vil det teknisk set være muligt at etablere et opholds-
rum på ca. 20 m2 i kælderen ved at indføre en forsænket gårdha-
ve ude i haven og sænke gulvet i en del af kælderen (se bilag II -
Type B forslag 1a).



værelse i tagetagen.  Udvidelser af boligarealet med inddragelse
af en del af kælderen eller tagrummet er komplicerede og relativt
dyre i forhold til de kvadratmeter, som boligarealet kan udvides
med.

Sammenlægning af boliger
Hvis man vil indrette tidssvarende rummelige familieboliger, så
kan dette ske ved at sammenlægge 3 boliger til 2 boliger. Dette
kan ske ved, at det midterste lejemål nedlægges, og arealet
inddrages med halvdelen til hver af de to naboboliger, der heref-
ter bliver på ca 120 m2 med ca 60 m2 kælder (se bilag II - Type
B, forslag 2 og 3).

Udbygning af boliger
Nogle af gavllejlighederne kan udvides med en tilbygning i en
etage, indeholdende f.eks. et værelse og en opholdsstue, således



De fremlagte idéforslag er ikke fuldt ud dækkende for hvordan
Humlevængets boliger kan moderniseres. Der er også mellem-
og kombinationsløsninger der vil kunne medføre at boligerne
kan opdateres, så de imødekommer de nutidige krav til en mo-
derne bolig. 

De behandlede ændringer af boligernes indretning indenfor de
eksisterende  rammer kan alle gennemføres individuelt, enten
med beboerne eller med afdelingen som initiativtager. Sammen-
lægning af boliger og udbygningen på gavllejlighederne vil være
projekter der bør gennemføres af afdelingen. De individuelle
moderniseringer bør, så vidt muligt, gennemføres i puljer f.eks.
en gang om året for at opnå et rationelt forløb, såvel i planlæg-
ning og udførelse som ved finansiering.

Som nævnt indledningsvist, så er fremtidssikringsanalysen et
idékatalog der kan inspirere, og være med til at give et bud på
hvordan Humlevænget kan udvikle sig til en bebyggelse der
matcher kravene til en nutidig bebyggelse med moderne boliger.
Fremtidssikringsanalysen vil nu indgå som led i en process der
skal munde ud i en handlingsplan for hvordan Humlevænget når
dette mål.
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april 2005oleSamvirkende Boligselskab - afdeling Humlevænget

Overslagsbudgetter for forbedrings og omdannelsestiltag

Afdelingens stamdata
m² 31.031Boligareal eksklusive erhverv

kr.584Budget 2005 husleje pr. m² pr år

stk.392Antal boliger

kr.3.852Gennemsnitlig husleje pr. måned

Grundlag for overslag

Overslagene er inklusive moms og alle omkostninger ifm. rådgivning, administration og lånoptagning.
Der er tillagt overslagsmæssige driftsudgifter, hvor forbedringen medfører en særlig ny omkostning.
Alle kalkulationer er taget ud fra erfaringstal fra tilsvarende byggerier og må derfor betragtes som 
vejledende. Der kan ske betydelige ændringer, når produktet og ideerne bearbejdes og analyseres
nærmere.

Lejestigninger er opgjort pr. lejemål, der vælger at få forbedringen udført.

Ydelsesprocenter er beregnet ud fra tal fra Realkredit Danmark pr. 12. april 2005.
Beregningerne af ydelsesprocenter er lavet ud fra et lån på 1 mio. kr.

6,6%Finansieringseksempler er baseret på 30 årige fastforrentede 4% obligationslån, ydelse: 
5,8%Der er udregnet alternative finansieringer med 30 årige F5 rentetilpasningslån, ydelse: 

Eksempler på månedlige lejestigninger

Type A1 - 80 m2 - 255.000 kr

RentetilpasningslånAlm. realkreditlån
kr.1.230kr.1.400Månedlig stigning hvis alt vælges

Type B1 - 80 m2 - 270.000 kr.

RentetilpasningslånAlm. realkreditlån
kr.1.310kr.1.490Månedlig stigning hvis alt vælges



Type B2/B3 - 120 m2 - 420.000 kr.

RentetilpasningslånAlm. realkreditlån
kr.2.030kr.2.310Månedlig stigning hvis alt vælges

Type C1  - 76 m2 - 270.000 kr.

RentetilpasningslånAlm. realkreditlån
kr.1.310kr.1.490Månedlig stigning hvis alt vælges

Type D1 Gavlbolig - 80 m2 - 275.000 kr.

RentetilpasningslånAlm. realkreditlån
kr.1.330kr.1.510Månedlig stigning hvis alt vælges

Type D2 Gavlbolig m. tilbygning - 109 m2 - 655.000 kr.

RentetilpasningslånAlm. realkreditlån
kr.3.170kr.3.600Månedlig stigning hvis alt vælges

Type F1 - 72 m2 - 255.000 kr.

RentetilpasningslånAlm. realkreditlån
kr.1.230kr.1.400Månedlig stigning hvis alt vælges










